P R O T O K Ó Ł NR XLVII/2009
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
W obradach udział wzięli: Burmistrz Tarczyna, radni i sołtysi wg załączonych list obecności,
pracownicy Urzędu Miejskiego, zaproszeni goście, mieszkańcy Gminy Tarczyn
Nadzór, nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem obrad, pełniła Pani Teresa Piekarczyk
radca prawny.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie Jan Dębski otworzył XLVII Sesję Rady,
powitał zebranych.
Do pktu 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 8 radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji (załącznik nr 1 –lista obecności).
Nieobecni radni: Paweł Młoźniak, Marcin Szatanek, Anna Burakowska, Zygmunt Bęza,
Andrzej Perzyna, Tomasz Mędrzycki, Dariusz Witek.
Do pktu 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Radni otrzymali porządek Sesji wraz z materiałami w ustawowym terminie.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek:
1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu z XLV i XLVI Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Pytania, interpelacje.
7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy.
8. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarczyn na rok 2010.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Do przedstawionego jak wyżej porządku obrad uwag nie wniesiono, został przyjęty w
obecności 8 radnych, 8 głosami „za”. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Do pktu 4
Przyjęcie protokółu z XLV i XLVI Sesji.
Uwag do protokółu z XLV Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Protokół został przyjęty.
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Uwag do protokółu z XLVI Sesji nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokółu głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Protokół został przyjęty.
Do pktu 5
Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Barbarę Galicz Burmistrza Tarczyna
o zabranie głosu.
Pani Burmistrz złożyła sprawozdanie z działalności za okres od 10 grudnia do 28 grudnia
2009 roku
W zakresie inwestycji:
- Zostały wykonane nowe nawierzchnie asfaltowe na ulicy Krzywej i ulicy Gaj w Kotorydzu.
- Zakończono i odebrano od wykonawcy prace związane z przebudową ulicy Owocowej
w Tarczynie. Wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa oraz na części drogi również
nowa podbudowa łącznie z wymianą krawężników.
-Zakończono i odebrano od wykonawcy prace związane z wykonaniem nowego pokrycia nad
częścią zaplecza hali sportowej Zespołu Szkół w Tarczynie oraz z remontem i adaptacją
dwóch pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Tarczynie.
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska:
W zakresie wodociągów i kanalizacji:
- zgodnie z ustalonym harmonogram dokonywane są badania jakości wody na stacjach
uzdatniania, oraz sieciach wodociągowych,
- na bieżąco wystawiane są faktury związane z płatnością za wodę i kanalizację,
- wydano 6 warunków określających techniczną możliwość przyłączenia się do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej.
W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- wystawiono 150 faktur związanych z płatnością za czynsz najemny i dzierżawny
- wydano 4 pisma z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
- na bieżąco wykonywane są usługi obejmujące konserwację oświetlenia ulicznego oraz
instalacji elektrycznej w obiektach administrowanych przez Gminę.
W zakresie dróg gminnych:
- rozpatrzono 2 wnioski związane z lokalizacją wjazdu na posesję od strony dróg gminnych
oraz wydano 2 zezwolenia związane z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej nie
związanej z potrzebami drogi oraz zajęciem pasa drogowego.
W zakresie ochrony środowiska:
- wydano 2 decyzje zezwalające na działalność komunalną,
- wydano 9 decyzji zezwalających na usunięcie drzew,
- wydano 2 pisma z zakresu ochrony środowiska,
- wydano 2 uzgodnienia z zakresu gospodarki odpadami,
- przeprowadzono rozprawę administracyjną z zakresu gospodarki wodnej.
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W zakresie działalności gospodarczej:
Wydałam:
- 16 stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,
- 1decyzję na wygaśnięcie zezwolenia alkoholowego w związku z likwidacją punktu
sprzedaży
- 12 zaświadczeń dla przedsiębiorców o zmianie lub rozszerzeniu dotychczasowego zakresu
prowadzonej działalności,
- 2 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
- 4 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 2 zaświadczenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na wniosek ZUS/KRUS
i kancelarii prawnych oraz innych urzędów
W zakresie spraw podatkowych i budżetowo-finansowych:
Wydałam:
-27 decyzji w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na podstawie
zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków oraz złożonych
informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
- 2 wezwania do osób fizycznych do złożenia informacji In-1 w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego oraz leśnego,
- 4 zawiadomienia o wycofaniu tytułu wykonawczego na podatek od środków transportu
- 561 upomnień ( podatek rolny i od nieruchomości ),
- 18 upomnień dla jednostek prawnych,
- wysłano 20 zawiadomień o wycofaniu tytułów wykonawczych na podatek rolny i od
nieruchomości,
-wystawiono 111 tytułów wykonawczych ( zaległości podatku od nieruchomości i rolnego
- wydałam 12 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego i dochodowości oraz
5 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
- wysłano 105 wzorów deklaracji ( wraz z uchwałami na 2010 r.) do osób prawnych dot.
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- oraz 50 wzorów deklaracji do osób fizycznych oraz prawnych na podatek od środków
transportowych.
Wydałam:
3 decyzje umarzające zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 686,00 zł
2 decyzje umarzające zaległość podatku od nieruchomości na kwotę 797.00 zł
2 postanowienia umarzające podatek od darowizny w kwocie 365,00 zł.
W zakresie pomocy społecznej:
W okresie od 10 grudnia 2009 roku do dnia dzisiejszego Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tarczynie udzielił pomocy w postaci:
- zasiłków celowych w wysokości
9 700 zł,
- zasiłków stałych w wysokości
10 178 zł,
- opłata za domy pomocy społecznej
11 038 zł,
- dodatków mieszkaniowych
3 211 zł,
- obiady szkolne
11 180 zł,
- świadczeń rodzinnych o wartości
158 072 zł.
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W zakresie geodezji i rolnictwa:
- Na bieżąco wprowadzano zmiany i udostępniano informacje z ewidencji gruntów,
sporządzano wypisy i wyrysy.
- Udzielano informacji i sporządzano dokumentację w zakresie danych geodezyjnych
i kartograficznych. Prowadzono prace związane z aktualizacją map ewidencyjnych
i aktualizacją numeracji porządkowej .
-Udzielono odpowiedzi na piśmie na 62 zapytania dotyczących nieruchomości na terenie
gminy Tarczyn .
- Wydawano 49 zaświadczeń z zakresu działania referatu .
- Wszczęto 1 postępowanie rozgraniczeniowe i jedno postępowanie zakończono decyzją
zatwierdzającą rozgraniczenie .
- Na bieżąco udzielane są informacje o zasadach dokonywania podziałów i naliczania opłat
adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości
oraz wydawane decyzje zatwierdzające
podziały nieruchomości na wniosek właścicieli.
- Zawarto akt notarialny przyrzeczenia przeniesienia własności do części nieruchomości w
celu dokonania połączenia i podziału nieruchomości we wsi Kawęczyn.
- Sporządzono i przekazano do starostwa sprawozdania z zakresu mienia Skarbu Państwa
i jednostek samorządu terytorialnego .
- Sporządzono 3 wnioski o ujawnienie prawa własności Gminy do nieruchomości.
W zakresie oświaty, kultury i sportu:
- Została wydana decyzja przyznająca dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia
młodocianego pracownika będącego mieszkańcem naszej gminy. Środki finansowe na ten cel
otrzymaliśmy w formie dotacji celowej z budżetu państwa,
- Przydzieliłam uczniowi Gimnazjum w Pamiątce prowadzenie nauczania indywidualnego w
wymiarze 10 godzin tygodniowo
- 24 grudnia na Rynku w Tarczynie ( przy choince), wraz z dziećmi, rodzicami,
mieszkańcami przywitaliśmy Mikołaja, który od kilkunastu już lat odwiedza nas w ten dzień i
obdarowuje dzieci słodyczami.
W zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych i krajowych:
- W ramach projektu „Z myślą o przyszłości” w Szkole Podstawowej im. J. Stępkowskiego
w Tarczynie 8 grudnia odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci
zainteresowanych szkoleniami.
- Podczas spotkania rodzicom zostały rozdane ankiety rekrutacyjne oraz regulamin naboru.
W spotkaniu wzięło udział ok.50 rodziców.
Wydałam następujące zarządzenia:
- zarządzenie nr 105/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 7 grudnia 2009r w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2009 rok
- zarządzenie nr 106/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 8 grudnia 2009r w sprawie utworzenia
stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa,
- zarządzenie nr 107/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 11 grudnia 2009rw sprawie powołania
komisji inwentaryzacyjnej kasy,
- zarządzenie nr 108/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 14 grudnia 2009r w sprawie zmian
- zarządzenie nr 109/09 Burmistrza Tarczyna z dnia 21 grudnia 2009rw sprawie zmian
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Odbyłam spotkania:
- W dniu 11.12.2009r wraz z Prezesem Tarczyńskiego Koła Wędkarskiego oraz hodowcami
ryb uczestniczyliśmy w spotkaniu w Żabiej Woli w sprawie utworzenia Lokalnej Grupy
Rybackiej.
- 12.12.2009r na zaproszenie naszego Koła Emerytów i Rencistów uczestniczyłam w
uroczystej Wigilii.
- 13.12.2009r . w hali sportowej Zespołu Szkół przy ulicy Szarych Szeregów odbył się turniej
‘Mazovia Open,’ w którym uczestniczyli najlepsi kickboxerzy z 7 państw: Polski, Węgier,
Belgii, Austrii, Słowacji, Ukrainy i Niemiec. Zawody zawsze spotykają się z bardzo dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy, powiatu i regionu. Wraz z Panem Wicestarostą
Piaseczyńskim, Przewodniczącym rady Miejskiej w Tarczynie wręczyliśmy nagrody
zwycięzcom.
- 19.12.2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie wręczone zostały nagrody
laureatom konkursu poetyckiego „O laur rzeki Tarczynki”.
- 22.12.2009r. odbyłam spotkanie z rodzicami w sprawie zwrotu dotacji z tytułu uczęszczania
ich dzieci do przedszkoli niepublicznych w sąsiednich gminach.
- 23.12.2009r podpisałam umowę w PFRON w sprawie finansowania programu „Uczeń na
wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne …”
- Odbyłam spotkanie ze Starostą Piaseczyńskim i Wicestarostą Piaseczyńskim na temat
inwestycji i remontów dróg w roku 2009 i 2010.
- Odbyłam spotkanie z przewoźnikiem Panem Januszem Grodzkiem gdzie omawialiśmy
przepisy i warunki jakimi muszą się kierować samorządy przy wsparciu finansowym.
- Odbyłam spotkanie z dyrektorem Zakładu Energetycznego Konstancie Jeziorna, gdzie
omawialiśmy warunki zasilania SPZOZ Tarczyn i innych obiektów.
- Uczestniczyłam z Panią Wiceburmistrz w Szkole Podstawowej w Suchostrudze w Jasełkach
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione sprawozdanie.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
do głosu nie było.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
Do pktu 6.
Pytania, interpelacje.
Pytań i interpelacji nie zgłoszono.
Do pktu 7.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy odczytała przygotowany projekt uchwały
zawierający następujące uzasadnienie:
I. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 5.000 zł wpływy z różnych opłat
Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 26.506 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych wpłacany przez osoby fizyczne.
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Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.994 zł dotacje
otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych.
II. Dokonuje się korekty dochodów budżetowych zwiększając je w:
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50.000 zł wpływy
z mandatów.
III. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zmniejszając je w:
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 4.000 zł zakup usług związanych z utrzymaniem
dróg powiatowych
Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 6.000 zł
wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym dla pracowników zatrudnionych na
umowy zlecenia
Dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 73.000 dot. odsetek od pożyczek z
WFOŚiGW w Warszawie
Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 46.900 zł, w tym 1.100 zł
wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym dla pracowników zatrudnionych na
umowy zlecenia, 2.000 zł wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym dla
pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia przy oczyszczaniu miasta i wsi, 1.000 zł
wydatki związane z wynagrodzeniem bezosobowym dla pracowników zatrudnionych na
umowy zlecenia przy podlewaniu i utrzymaniu zieleni, 17.000 wydatki na zakup energii
elektrycznej dla oświetlenia dróg i placów gminy Tarczyn, 5.000 zł wydatki na zakup usług
pozostałych przy oświetleniu ulic, dróg i placów Gminy, 5.000 zł wydatki na zakup usług
remontowych oraz 15.800 zł zakup usług pozostałych pozostałej działalności.
IV. Dokonuje się korekty wydatków budżetowych zwiększając je w:
Dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 17.000
zł, w tym 3.000 zł na zakupy art. hydraulicznych i innych materiałów, 12.000 zł na zakup
energii elektrycznej stacji uzdatniania wody i hydroforni Gminy Tarczyn, 1.000 zł na zakup
usług remontowych przy awariach wodociągowych, 1.000 zł na zakup usług pozostałych
stacji uzdatniania wody.
Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umów
zlecenie
Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.000zł, w tym 2.000 zł na zakup materiałów i
2.000 na zakup usług dot. utrzymania mieszkań komunalny należących do Gminy Tarczyn.
Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 20.000 zł na zakup materiałów dla Urzędu
Miejskiego w Tarczynie
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 14.550 zł, w tym
13.250 zł na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 1.300 zł na składki na
ubezpieczenie społeczne pracowników Straży Miejskiej w Tarczynie.
Dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 4.000 zł dot spłaty odsetek od pożyczek
zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie
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Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.100 zł na zakup
materiałów i wyposażenia
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Uchwała Nr XLVII/240/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok została podjęta.
Do pktu 8.
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarczyn na rok 2010.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt budżetu przekazany radnym, analizowany
był przez Komisje Rady.
Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy
obejmuje:
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) Odczytanie opinii Komisji Rady,
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
4) Odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetowej,
5) Głosowanie nad poprawkami Komisji Rady.
6) Głosowanie nad projektem uchwały.
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy odczytała przygotowany materiał.
Przybył radny Dariusz Witek – obecnych 9 radnych.
2) Odczytanie opinii Komisji Rady,
Mirosław Faliszewski Zastępca Przewodniczącego Rady i Przewodniczący Komisji Budżetu
i Mienia Gminnego odczytał opinię Komisji Rady – opinia pozytywna, załącznik do
protokółu.
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy odczytała uchwałę Nr 347/P/2009 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 roku w
sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Tarczyna projekcie
uchwały budżetowej i deficycie na 2010 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu wraz z
uzasadnieniem – opinia pozytywna.
4) Odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetowej.
Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy odczytała stanowisko Burmistrza w sprawie opinii
Komisji Budżetowej - Burmistrz Tarczyna nie wnosi uwag do opinii Komisji Budżetu.
Jednocześnie poinformowała, że Burmistrz składa wniosek o wprowadzenie autopoprawek do
przedłożonego w dniu 13.11.2009r. projektu budżetu Gminy Tarczyn na rok 2010.
5) Głosowanie nad poprawkami Komisji Rady do projektu budżetu Gminy Tarczyn na
2010r.
Komisje Rady nie wniosły poprawek do projektu budżetu Gminy.
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Małgorzata Olak p. o. Skarbnika Gminy odczytała wniosek o wprowadzenie do
przedłożonego budżetu Gminy Tarczyn na 2010 rok autopoprawek – załącznik do protokółu.
Mirosław Faliszewski Zastępca Przewodniczącego Rady złożył wniosek o przegłosowanie
autopoprawek w całości.
Innych wniosków nie było.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Wniosek został przyjęty, autopoprawki będą głosowane w całości.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do przedłożonego projektu
budżetu Gminy Tarczyn na 2009 rok.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Za przyjęciem autopoprawek głosowało 9 radnych , głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
Autopoprawki zostały przyjęte.
6) Głosowanie nad projektem uchwały.
Do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarczyn na rok 2010
uwzględniającego autopoprawki, pytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie uchwały z przyjętymi autopoprawkami.
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, głosów
przeciwnych nie było.
Uchwała Nr XLVII/241/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarczyn na rok 2010
została podjęta.
Do pktu 9.
Wolne wnioski.
Wolnych wniosków, pytań nie było.
Do pktu 10.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie zamknął
XLVII Sesję Rady.
Protokółowała:
Teresa Sitarek

Lista obecności sołtysów załącznik do protokółu
Lista obecności gości załącznik do protokółu.
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